
Zapisnik sestanka občnega zbora Slovenskega društva za jezikovne tehnologije (SDJT), 13. 11. 2021, 
videokonferenčna platforma ZOOM 
 
Prisotni: Debeljak Alja, Erzin Aljaž, Žgank Andrej, Brglez Mojca, Fišer Darja, Dobrišek Simon, Dobrovoljc Kaja, 
Goli Teja, Donaj Gregor, Hmeljak Marija Kristina, Javoršek Jan Jona, Žganec Gros Jerneja, Kosem Iztok, Krek 
Simon, Fišer Kristina, Logar Nataša, Mandić Lucija, Ivanovska Marija, Pernuš Martin, Klemen Matej, Ulčar 
Matej, Meterc Matej, Grebovšek Nik, Ljubešić Nikola, Sangawa Nina, Rot Peter, Rupnik Peter, Gantar Polona, 
Robnik Šikonja Marko, Arhar Holdt Špela, Škvorc Tadej, Kuzman Taja, Erjavec Tomaž, Žagar Aleš 
 
1. Občni zbor je bil sklican ob 13:15. Predsednik društva Simon Dobrišek pozdravi prisotne in predstavi dnevni 
red:  

• Izvolitev delovnega predsedstva 

• Izvolitev zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika 

• Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

• Poročilo o delovanju društva od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem poročila 

• Poročilo o finančnem poslovanju društva v obdobju od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem 
poročila 

• Program dela v naslednjem letu in razprava 

• Razno 
 
2. Izvoljeno je delovno predsedstvo - predsednik: Simon Dobrišek in člana: Jerneja Žganec Gros, Darja Fišer. 
Priprava zapisnika: Kaja Dobrovoljc, overitelja zapisnika: Marko Robnik Šikonja in Gregor Donaj.  
 
3. Na podlagi liste prisotnosti predsednik delovnega predsedstva ugotovi, da je navzočih 27 članov, kar je manj 
od polovice članov, kolikor jih je potrebnih za sklepčnost. V skladu z 12. členom statuta predsednik predlaga 
polurno odložitev začetka oziroma do 14.00, ko se zaključi predavanje Tadeja Škvorca (novembrska e-JOTA na 
isti videokonferenčni povezavi). 
 
4. Ob 14:00 predsednik delovnega predsedstva na osnovi liste prisotnosti potrdi sklepčnost občnega zbora, saj 
je navzočih vsaj 10 članov. Dnevni red je sprejet brez dopolnil.  
 
5. Predsednik društva predstavi poročilo o delu od zadnjega občnega zbora društva 25. 9. 2020. Pokrite teme 
so:  

− obveščanje: spletna stran, poštni seznami, Facebook stran; 

− članstvo: 5 novih članov, 55 članov s plačano članarino za 2020, 171 vseh arhiviranih članov (arhiv ali 
poštni seznam);  

− organizacija dogodkov: 2 redni predavanji JOTA, 1 spominska JOTA (planinski pohod), razpis za 
štipendije za poletno šolo (2 izbrana kandidata, 1 podeljena štipendija). 

 
Poročilo o delu je bilo soglasno sprejeto. 
  
6. Predsednik društva predstavi finančno poročilo za leto 2020: skupni prihodki – 1.199,78 EUR (donacije iz 
dohodnine, članarine in obresti), skupni odhodki – 594,20 EUR (honorar računovodje, nagrada za najboljši 
študentski prispevek na konferenci JT-DH, stroški vodenja računa). Tekoče stanje na društvenem računu je 
10.104,74 EUR. 
 
Finančno poročilo je bilo soglasno sprejeto.  
 
7. Predsednik društva predstavi načrt dela za leto 2022:  

− organizacija predavanj v okviru jezikovno-tehnološkega abonmaja JOTA (redna, spominska); 

− vlaganje v izobraževanje mlajših raziskovalcev  in njihovo štipendiranje; 

− priložnostno sodelovanje s sorodnimi združenji in institucijami: CLARIN.SI (viri in orodja), DARIAH-SI 
(dogodki, posveti), CJVT UL (dogodki, posveti), ISJFR ZRC SAZU (dogodki, posveti); 

− sodelovanje v okviru projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (RSDO). 

 



Načrt delovanja v naslednjem letu je bil soglasno sprejet.  
 
8. V zadnji točki razprave (Razno) Darja Fišer obvesti, da so organizatorji konference JT-DH iz leta 2020 
pripravljeni prevzeti organizacijo dogodka tudi v letu 2022. Če bo mogoče izvajanje v živo, bo konferenca 
potekala na Inštitutu za novejšo zgodovino (INZ). Darja Fišer doda, da INZ ob predhodnem dogovoru ponuja 
tudi prostore za izvajanje JOTE (sejna soba).  
 
Predsednik društva tudi obvesti, da v naslednjem letu trenutnemu vodstvu poteče mandat. 
 
Občni zbor se je zaključil ob 14:20.  
 
 
V Ljubljani, 13. 11. 2021  
 
 
 
 
Priprava zapisnika: Kaja Dobrovoljc  
 
 
 
 
Overitelj zapisnika: Marko Robnik Šikonja 
 
 
 
 
Overitelj zapisnika: Gregor Donaj 
 
 
 
 
Predsednik delovnega predsedstva: Simon Dobrišek 
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